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                                       प्रथम पटक प्रकाशशत लमलतिः २०७७/११/०९         
                                                   
                            सेर्ा करारमा कमयचारी लिने सम्बन्धी सूचना  
 

प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रम अन्तगयत कुश्मा नगरपालिकाको रोजगार केन्रमा ररक्त रहेको रोजगार संर्ोजक पद सेर्म 
करारको माध्र्मबाट लमलत २०७९ असार मसान्तसम्मको िालग  पदपूलतय गनुयपने भएकािे देहार् बमोशजमको र्ोग्र्ता पगेुका 
इच्छुक नेपािी नागररकहरुिे र्ो सचुना प्रकाशन भएको लमलतिे १५ ददन लभर दरखास्त फाराम भरी र्स नगरपालिकाको 
प्रशासन शाखामा बझुाउनहुनु र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

क्र.स वर्ज्ञापन नं        पद/तह माग संख्र्ा 
१ 0९-07८/7९ रोजगार संर्ोजक /अशिकृतस्तर छैठौ   १ (एक) 

• आर्श्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्तािः  
क)  रोजगार संर्ोजकका िालग नेपाि सरकारबाट मान्र्ता प्राप्त शशक्षण संस्थाबाट कशम्तमा स्नातक र्ा सो सरह 
र्ा सो सरह उशिणय गरेको ,  
ख) दरखास्त ददने अशन्तम लमलतमा २१ र्र्य पूरा भई ४५ र्र्य ननािेको  
ग) भवर्ष्र्मा सरकारी सेर्ाका िालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै कारबाही नभएको ।  

• दरखास्त दस्तरुिः रु १०००।( एक हजार रुपैर्ा ) 

• दरखास्त ददने अशन्तम लमलतिः लमलत २०७८/११/२३ गते सम्म ( आरे्दन ददने अशन्तम लमलतमा सार्यजलनक वर्दा 
परेमा सो को भोलिपल्ट समेत दरखास्त फाराम बझुाउन सवकने छ  ) 

• परीक्षाको वकलसमिः  रोजगार संर्ोजकको पदपूलतय र सेर्ा सवुर्धा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ बमोशजम प्रारशम्भक 
र्ोग्र्ताक्रमको सूची प्रकाशन र लिशखत परीक्षा  

• तिब तथा सवुर्धािः रोजगार संर्ोजकको पदपूलतय र सेर्ा सवुर्धा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ िे तोके बमोशजम   
• लिशखत परीक्षा हनुे लमलतिः प्रारशम्भक सचुीकरणको नलतजा प्रकाशन गदाय सूचना गररनेछ । 

• पेश गनुयपने कागजातहरुिः  नेपािी नागररकता प्रमाणपरको प्रलतलिपी , शैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपरको प्रलतलिपी, 
,कार्य अनभुर् भए सोको प्रमाणपरको प्रलतलिपी तथा अन्र् कागजातहरु उम्मेदर्ार स्र्रं्िे प्रमाशणत गरर पेश 
गनुयपने छ ।  

• कार्यवर्र्रणिः रोजगार संर्ोजकको पदपूलतय र सेर्ा सवुर्धा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ िे तोके बमोशजम हनुेछ । 

• दरखास्त फाराम, पाठर्क्रम र मापदण्डिः  कार्ायिर्को website www.kushmamun.gov.np बाट डाउनिोड गनय 
सवकनेछ साथै थप जानकारीका िालग कार्ायिर्को फोन नं ०६७-४२०१४१ मा सम्पकय  गनय सवकनेछ ।   
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